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  بسمه تعالى

 معاونت محترم آموزشي دانشگاه
 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع  دانشگاه

/ متيني/ سرپرست محترم  مركز پزشكي، آموزشي و درماني نقوي
 دكترشبيه خواني/كارگرنژاد

 سرپرست محترم شبكه بهداشت درمان آران و بيدگل
  

 با سالم و احترام
مقام  17/5/1394مورخ  404/100شماره  به پيوست تصوير نامه        

وزارت درخصوص اعمال مرخصي زايمان جهت متخصصين  عالي
ارسال مي  جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي حضورتان  k ضريب 
 .گردد

 

سريال نامه
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:رونوشت گيرندگان
  



 بسمه تعالي

 

  

  

404/100 

 ندارد
17/05/1394 

 وز
 

ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-بين فالمك جنوبي و زرافشان-)غرب(شهرك قدس-تهران: نشاني پستي 

نشاني صفحه اينترنتي88364111:نمابر81455401: تلفنهاي تماس :http://www.behdasht.gov.ir 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني/سرپرست محترم دانشگاه/رئيس
 معاون محترم

 قائم مقام محترم
 مشاور محترم

 رئيس محترم صندوق رفاه دانشجويان
 هاي رسيدگي به تخلفات ادارينماينده محترم و سرپرست دفتر هماهنگي هيأت
 مديركل محترم دبيرخانه هيأت مركزي گزينش

 رم مركز حراسترئيس محت
 مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران

 رئيس محترم انستيتو پاستور ايران
 رئيس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

 

رام با سالم  ؛و ا
قابل اجرا  ابالغاز تاريخ  مراتب زيرهاي كلي جمعيت و به منظور تحكيم مباني خانواده، در راستاي اجراي سياست

 :باشدمي
از  19/4/1392هـ مورخ 46527ت/92091توانند مطابق مصوبه شماره متخصصين متعهد عام يا خاص مي -1

 .مرخصي زايمان با رعايت مقررات مربوطه استفاده نمايند

در هر زايمان به ازاء هر فرزند مدت چهار ماه از مرخصي زايمان به عنوان خدمت دوره تعهد كليه  -2
 .باشدقابل محاسبه مي) اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي(ين عام يا خاص متخصص

هاي تعيين شده به درخواست افراد الذكر و در سقفميزان استفاده از تسهيالت مذكور در بندهاي فوق -3
 .مشمول قابل تغيير است

توانند از اين دستورالعمل ميبه نه ماهگي نرسيده است  مذكورمادراني كه سن فرزند آنان در تاريخ چنين هم
كاهش ساعات كار دوره  .باشدو مدت مرخصي آنان تا نه ماهگي نوزاد قابل محاسبه در دوره تعهد مي استفاده نمايند

 .باشدشيردهي مطابق قوانين مصوب شامل كليه متخصصين متعهد مي
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